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Nieuwsflits  
 nr. 17, januari 2023 

 

 

Tentoonstelling: Wijken in Wording 

In het pand van Oud Soetermeer aan de 

Dorpsstraat 132 is de tentoonstelling ‘Wijken 

in Wording’ te zien, tot eind februari.  

Oud Soetermeer en het Stadsarchief hebben 

100 foto’s uitgezocht van 10 wijken! Na circa 

1950 werd het Dorp gebouwd. Vanaf 1966 

verrezen de woonwijken Palenstein en 

Driemanspolder, gevolgd door Meerzicht, 

Buytenwegh-De Leyens en Seghwaert. Eerst 

lag de focus op hoogbouw maar midden in de 

bouw van de wijk Meerzicht kantelde het 

inzicht en vanaf 1972 werd laagbouw en 

gestapelde laagbouw de norm. Dit is goed in 

Buytenwegh en Seghwaert te zien waar geen 

hoogbouw is te vinden. 

Terwijl het Stadscentrum vorm kreeg werd in de jaren (19)80 besloten om méér wijken dan de 

oorspronkelijk geplande te bouwen. Noordhove I en II, Rokkeveen en vanaf 2000 de wijk 

Oosterheem maakten de stad (bijna) vol. 

 

Films op Youtube 
Tweederde deel van onze originele films op celluloid is inmiddels gedigitaliseerd, mede met 

financiële hulp van de Pelgrimshoeve. De eerste resultaten zijn op youtube te zien:  

https://www.youtube.com/@hgosfilm7556 . Negen films zijn er te bekijken, zoals die over De 

Spar, Ouden van Dagen 1937, Zoetermeer rond 1979, de Ontsluitingsweg van Nutricia en 

hoogbouw in Zoetermeer. 

 

Wie helpt ons? 
Aanstaande mei 2023 maken we de 

tentoonstelling:  “Tweede 

Wereldoorlog, “Verzet en Bevrijding” “.  

De werkgroep die de tentoonstelling 

voorbereidt is op zoek naar: SPULLEN 

UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG EN 

VAN DE BEVRIJDING, zoals 

distributiebonnen, persoonsbewijzen, 

https://www.youtube.com/@hgosfilm7556
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illegale krantjes. Eigenlijk zoeken we voorál voorwerpen als oude radio’s, oude rood-wit-blauwe of 

oranje sjaals of kleding, trouwjurk van parachutestof, verboden Oranjeattributen, Hocus 

Pocusverpakking, fiets met houten band, enz. enz. Hiermee hopen we de tentoonstelling te 

verlevendigen. Als u ons hiermee kunt helpen en iets in bruikleen wilt geven stuur dan aub een 

mailtje naar info@oudsoetermeer.nl 

Ook zoeken we  naar: OUDE TABLETS of iPads. Heeft u thuis een oude tablet of iPad die u toch niet 

meer gebruikt (maar die nog wel goed is!), dan zouden wij die graag gebruiken voor onder meer 

de presentatie van fragmenten van oude films uit de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding. 

Stuur aub een mailtje naar info@oudsoetermeer.nl  

Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

Gluren bij de Buren 

Op zondag 5 februari zijn er in 34 Zoetermeerse huiskamers 117 optredens. Ook bij Oud 

Soetermeer, Dorpsstraat 132. Daar treft u om 12.45, 14.15 en 15.45 uur het duo Tjapko en Linda 

aan die onder begeleiding van een gitaar nummers zingen van Bonnie Raitt, Danny Vera, Dolly 

Parton, Venice, Douwe Bob en Queen. 

Kijk voor alle optredens op: https://glurenbijdeburen.nl/nl/programma/zoetermeer  

 

Podcastverhalen over Zoetermeer 
Podcast is een goed medium om de verhalen uit 

de gemaakte en geleefde stad te registreren. 

Samen met steeds twee gasten doken 

schatbewakers Willem Hermans en Alcuin Olthof 

daarom de geluidsstudio van De Radiofabriek te 

Hilversum in. Het resultaat is een serie van zes 

afleveringen onder de vlag “60 jaar Groeistad” 

met open gesprekken over heden, verleden en 

toekomst van Zoetermeer.  

 

 www.schatbewakers.nl of https://open.spotify.com/show/3dFkO6GfJLxC8jT756VMfa?go=1...   

 

Terugblik 
Symposium 60 jaar groeistad  

Eind november organiseerde de gemeente samen met vrijwilligersorganisaties een symposium 

over “60 Jaar Groeistad”. De dag werd goed bezocht en de rondleidingen in de stad en de lezingen 

vielen zeer in trek. Het was tegelijk min of meer de afsluiting van het evenement “60 Jaar 

Groeistad”. Voor een samenvatting  kijk op: 

 https://www.architectuurpuntzoetermeer.nl/post-65-erfgoed-en-stadsontwikkeling/ 

 

Kaarsjesavond 

Dit jaar kon zonder corona eindelijk de Kaarsjesavond weer volop doorgaan. De Dorpsstraat was 

versierd met etalages in kerstsferen. Bij Oud Soetermeer was een kerstdorp gebouwd met een 

aantal rijdende treinen op modelbouw-spoorbanen. Dat leidde tot veel neuzen tegen de ramen. 

 

Scholiere Noa van der Ploeg, in gesprek met voormalig 
wethouder Lennie Huizer (foto Schatbewakers) 

https://glurenbijdeburen.nl/nl/programma/zoetermeer
http://www.schatbewakers.nl/
https://open.spotify.com/show/3dFkO6GfJLxC8jT756VMfa?go=1
https://www.architectuurpuntzoetermeer.nl/post-65-erfgoed-en-stadsontwikkeling/
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Lichtshow 

In het kader van “60 Jaar Groeistad” vond een licht- en 

droneshow plaats op de Markt, na een optreden van onder meer 

2Unlimited. Een overvol plein volgde de show die ook historische 

elementen bevatte met de presentatie van historische foto’s 

aangedragen door Oud Soetermeer. 

 

Sprintertentoonstelling 

Tot half december was de Sprintertentoonstelling te bewonderen in de Entree aan de 

Boerhaavelaan. Velen vergaapten zich aan de (foto’s van de) treinen die vanaf de jaren (19)70 

door Zoetermeer reden over de zogeheten krakeling. Over diezelfde krakeling rijdt nu de 

Randstadrail, met een aftakking door Oosterheem. 

 

Molen De Hoop 

Half december waren de nieuwe leden uitgenodigd 

voor een middag met rondleiding en lezingen in 

korenmolen De Hoop en een gezellig samenzijn in 

Dorpsstraat 132. Zo’n 30 mensen trotseerden de 

kou en deden geanimeerd mee. 

Het boek over de molen is nog verkrijgbaar, zowel 

bij de molen als in Dorpsstraat 132, voor slechts  

€7,50. 

 

Nieuws uit de regio 
Leidse kaas 

In 1927 probeerden boeren en het gemeentebestuur van Leiden een exportvergunning voor 

Leidse kaas te krijgen, komijnekaas dus. Die kaas was altijd verhandeld op de Vismarkt , rond dit 

jaar gebeurde dat op de Kaasmarkt. Op advies van de Kamer van Koophandel richtten de 

producenten een vereniging op. Op de ledenlijst komen kaasboeren voor uit de hele regio maar in 

Zoetermeer werd deze specifieke kaas niet gemaakt. 

https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1335-vvdw-boeren-leidse-kaas-in-het-

archief 

 

750 jaar 

Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard bestaat 750 

jaar. De meeste Zoetermeerders kennen het HHSK alleen van de 

jaarlijkse rekening. Het gebied van het hoogheemraadschap ligt ten 

oosten van de Zegwaartseweg en ten zuiden van de Dorpsstraat. 

Behalve voor schoon water zorgt zij voor bescherming tegen 

overstromingen: als de IJsseldijk bij Gouda doorbreekt, zoals in 1953 

bijna gebeurde, stroomt het water tot aan Leiden meters hoog door de 

huizen. Zie voor het jubileumprogramma 750 jaar Schieland en de 

Krimpenerwaard . 

 

De Hoop rond 1930 (Uitg. M.J. v.d. Tas) 

https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1335-vvdw-boeren-leidse-kaas-in-het-archief
https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1335-vvdw-boeren-leidse-kaas-in-het-archief
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/750-jaar-schieland-en-de-krimpenerwaard/
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/750-jaar-schieland-en-de-krimpenerwaard/
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Winkel van Sinkel 

Een authentieke oude winkel waar je nog klassiek snoepgoed voor 3 cent kunt kopen? Die is te 

vinden in Benthuizen bij Molen De Haas en geopend op woensdag- en zaterdagmiddag. De 

Historische Kring Benthuizen is daar gevestigd en heeft ook leuke tentoonstellingen. 

https://www.historischekringbenthuizen.nl/  

 

Vanuit het bestuur 
Aan het begin van het jaar wordt weer veel werk verzet aan de jaarrekening, aanvragen van 

subsidies, jaarverslagen uit de werkgroepen die samengevat worden, jaarplannen en dit keer ook 

een communicatieplan en een beleidsplan voor de komende jaren. Ondertussen was er ook nog 

een druk bezette nieuwjaarsreceptie voor de vele vrijwilligers en gaan alle interne en ook externe 

vergaderingen met partners, ambtenaren, bestuurders en vele andere gewoon door. 

Een lastig probleem is de stijging van de kosten; net als bij u vooral bestaande uit energiekosten, 

bij ons ook stevig hogere drukkosten voor ’t Seghen Waert en andere publicaties, om maar een 

paar voorbeelden te noemen. 2022 eindigde in de rode cijfers. En een verstopping van de 

keukenafvoer kostte begin dit jaar zo maar dik € 1600. Moeten we nu net als bij onze omliggende 

zusterverenigingen de contributie mee laten stijgen?  

Onze publieksruimte (bestaande uit een ‘Kijkhuis’ 

en ‘Huiskamer’) is vergroot in 2022. De etalage is 

in december geplaatst en we wachten nog op het 

aanbrengen van de hardstenen gevelplaten. De 

nieuwe etalage kon direct ingezet worden bij de 

inrichting van kaarsjes/lichtjesavond. Verder 

wordt constant geschoven,  veranderd en 

uitgeprobeerd om de toch smalle ruimte zo 

optimaal mogelijk te kunnen benutten. Tegelijk 

wordt er gewerkt aan een volgende 

tentoonstelling. 

 

Verder zijn we weer gevraagd mee te werken aan 

Theater na de Dam, een jongerenproject van het Stadstheater. In een voorstelling op 4 mei 

worden op een eigentijdse manier thema’s uit de Tweede Wereldoorlog verbeeld. En het CKC 

vraagt om een presentatie over de jaren (19)60. Daarnaast vragen tal van groepen onze 

medewerking voor de vergeten onderwerpen in de Zoetermeerse geschiedenis. 

Aan onze nieuwe website wordt ondertussen hard gewerkt: www.Oudsoetermeer.nl heeft al een 

ander uiterlijk en ze wordt 

samengevoegd met de site 

AlleZoetermeerders.nl.  

 

In 2024 bestaan we 75 jaar en dit 

kunnen we niet zomaar voorbij 

laten gaan. Dat betekent dat er 

op korte termijn plannen 

ontwikkeld moeten worden. 

 

Raygin en Lola van het Stadstheater; overleg bij Oud 
Soetermeer over Theater na de Dam 4 mei aanstaande 

https://www.historischekringbenthuizen.nl/
http://www.oudsoetermeer.nl/


- 5 - 
 

Ten aanzien van de Zoetermeer-collectie van museum De Voorde is nog weinig te zeggen. Het 

referendum, om het raadsbesluit tot stopzetting van de subsidie terug te draaien, heeft te weinig 

handtekeningen opgeleverd. Het is afwachten met wat voor conclusies het door de gemeente 

ingeschakelde externe bureau eind januari komt. 

 

Het Stadsarchief Zoetermeer en het Historisch Genootschap Oud Soetermeer werken al meer dan 

25 jaar intensief samen. Een van de gebieden waarop wordt samengewerkt is de verwerving en 

ontsluiting van archieven en collecties. We hebben in de loop van de tijd dan ook een groot aantal 

archieven en collecties verzameld. Oud Soetermeer inventariseerde deze en gaf ze in bewaring bij 

het Stadsarchief. Hierdoor is er voor geïnteresseerden één centrale plek waar zowel de archieven 

van het Oud Soetermeer als het Stadsarchief geraadpleegd kunnen worden. Het Stadsarchief 

beschikt daarnaast over de faciliteiten om archieven en collecties langdurig op de juiste wijze te 

bewaren. Om het beheer te vereenvoudigen hebben we besloten om een groot deel van onze 

archieven en collecties aan het Stadsarchief te schenken. Hierdoor wordt het voor het Stadsarchief 

makkelijker om 

bijvoorbeeld besluiten 

over de restauratie of het 

digitaliseren van 

archiefstukken te nemen, 

zaken die tevens veel geld 

kosten. Daarover is in 

november tussen Oud 

Soetermeer en het 

Stadsarchief Zoetermeer 

een overeenkomst 

gesloten. In het komende 

’t Seghen Waert staat een 

uitvoerig interview over 

deze samenwerking. 

 

 

 

 

 

Oud Soetermeer, Dorpsstraat 132. www.oudsoetermeer.nl.  
Geopend op maandagavond 20.00-22.00 uur en woensdag- en zaterdagmiddag 13.00-17.00 uur 


